




























UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v phối hợp có ý kiến về kéo dài 
thời gian thực hiện và giải ngân kế 
hoạch vốn ngân sách địa phương 
năm 2021 sang năm 2022

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Sở Tài chính nhận được Công văn số 1197/SKHĐT-QHTH ngày 
30/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp rà soát và cho ý kiến về 
kế hoạch vốn ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) năm 2021 đề nghị kéo 
dài sang năm 2022, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về rà soát danh mục dự án và số liệu kế hoạch vốn ngân sách địa 
phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 
điều chỉnh so với Tờ trình 1433/TTr-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh và 
bổ sung ngoài danh mục Tờ trình 1433/TTr-UBND: Về số liệu thanh toán, số dư 
kế hoạch vốn năm 2021 còn lại của các dự án đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 
làm việc cụ thể với Kho bạc nhà nước Quảng Nam (văn bản Sở Kế hoạch và 
Đầu tư có gửi Kho bạc nhà nước Quảng Nam). Tại phụ biểu 02 kèm theo Công 
văn số 1197/SKHĐT-QHTH nêu trên, trong đó có điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 
kéo dài của dự án Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam do Sở Y tế làm 
chủ đầu tư, số tiền 9.732.943.000 đồng, trong khi đó tại Tờ trình số 71/TTr-
SKHĐT ngày 25/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh giảm kế 
hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2021 chưa 
giải ngân là 9.153.712.322 đồng, vì vậy đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét 
lại số liệu của dự án này.

2. Đối với nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn năm 2021 chưa phân bổ chi tiết 
theo từng dự án: 

Theo khoản 1, Điều 43, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 
quy định: “Các khoản dự toán chưa thực hiện hoặc chưa chi hết, các khoản đã 
tạm ứng trong dự toán, số dư tài khoản tiền gửi đến hết thời gian chỉnh lý quyết 
toán chưa thực hiện được hoặc chưa sử dụng hết, được chuyển sang năm sau 
tiếp tục sử dụng gồm:

a) Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển sang năm sau theo quy định của 
Luật Đầu tư công. Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc 
cho phép chuyển nguồn sang năm sau nữa, nhưng không quá thời hạn giải ngân 
của dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn;



b) Chi mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang 
thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán; chi mua tăng, mua bù 
hàng dự trữ quốc gia;

c) Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản 
tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội;

d) Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ 
quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi;

đ) Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 
9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự 
toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao của các đơn vị dự toán trực thuộc;

e) Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí cho các đề tài, dự án nghiên cứu 
khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định đang trong thời gian thực hiện”.

Theo quy định trên, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát có khoản dự 
toán nào mà tỉnh bổ sung cho huyện sau 30/9/2021 dẫn đến việc huyện không 
thực hiện phân bổ được cho các dự án, thì hướng dẫn đơn vị xử lý chuyển nguồn 
sang năm sau theo quy định.

3. Đối với kế hoạch vốn năm 2021 được UBND tỉnh phân bổ cho các địa 
phương tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 về việc bổ sung kinh 
phí cho các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khắc phục thiệt hại do ảnh 
hưởng của các đợt thiên tai năm 2021:

- Theo Quyết định số 303/QĐ-UBND nêu trên, thì kinh phí phân bổ cho 
các huyện, thị xã, thành phố là 260.000 triệu đồng, trong đó: Hỗ trợ dân sinh: 
1.620 triệu đồng, hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp: 4.880 triệu đồng và 
kinh phí hỗ trợ sửa chữa kết cấu hạ tầng: 253.500 triệu đồng. 

- Theo quy định thì chỉ trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế 
hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 đối với kinh phí hỗ trợ sửa chữa kết cấu hạ 
tầng, vì nội dung này thực hiện theo Luật Đầu tư công, trong đó kinh phí huyện 
đã phân bổ cho dự án nhưng chưa giải ngân hết thì trình kéo dài, còn kinh phí 
huyện chưa phân bổ cho dự án (còn dư trên ngân sách) thì đề nghị huyện chuyển 
nguồn ngân sách sang năm sau theo quy định vì Quyết định của tỉnh bổ sung cho 
huyện sau 30/9/2021 (Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 26/01/2022).

4. Ý kiến về khóa sổ kế toán ngân sách, xử lý chuyển nguồn:
Theo quy định về quy trình, thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải 

ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm đối với các dự án được cấp có thẩm quyền 
cho phép (Công văn số 9261/UBND-KTTH ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về 
việc khóa sổ kế toán ngân sách nhà nước năm 2021), thì:

- Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2021 thuộc đối 
tượng được kéo dài theo khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP:

+ Trước ngày 10/02/2022, các chủ đầu tư thực hiện gửi đối chiếu xác 
nhận số dư kế hoạch vốn (KHV) còn lại cho KBNN nơi giao dịch (theo mẫu 



biểu số 20f, kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP); KBNN nơi giao dịch hoàn 
thành việc đối chiếu trước ngày 16/02/2022. 

+ Trước ngày 18/02/2022, các chủ đầu tư tổng hợp, báo cáo bằng văn 
bản danh mục dự án, số dư KHV năm 2021 còn lại chưa giải ngân và ghi rõ 
thuộc trường hợp bất khả kháng nào được kéo dài theo khoản 1 Điều 48,Nghị 
định số 40/2020/NĐ-CP kèm theo đối chiếu xác nhận của KBNN nơi giao dịch 
gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà 
nước tỉnh rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2022, để 
UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 
28/02/2022. 

+ Sau ngày 18/02/2022 các chủ đầu tư, các Sở, ngành được giao làm chủ 
đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố không tổng hợp báo cáo thì kế 
hoạch vốn năm 2021 còn lại không được phép giải ngân và phải nộp trả lại ngân 
sách cấp tỉnh để nộp trả ngân sách Trung ương theo quy định.

- Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, 
huyện, xã) năm 2021 thuộc đối tượng được kéo dài theo khoản 1 Điều 48 Nghị 
định số 40/2020/NĐ-CP: 

+ Trước ngày 10/02/2022, các chủ đầu tư thực hiện gửi đối chiếu xác 
nhận số dư KHV còn lại cho KBNN nơi giao dịch (theo mẫu biểu số 20f kèm 
theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP); KBNN nơi giao dịch hoàn thành việc đối 
chiếu trước ngày 20/02/2022. 

+ Trước ngày 25/02/2022, các chủ đầu tư tổng hợp, báo cáo bằng văn 
bản danh mục dự án, số dư KHV năm 2021 còn lại chưa giải ngân và ghi rõ 
thuộc trường hợp bất khả kháng nào được kéo dài theo khoản 1 Điều 48 Nghị 
định số 40/2020/NĐ-CP kèm theo xác nhận của KBNN nơi giao dịch gửi Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà 
nước tỉnh rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2022, để 
UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh trước 31/3/2022. 

+ Sau ngày 25/02/2022 các chủ đầu tư, các Sở, ngành được giao làm chủ 
đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố không tổng hợp báo cáo thì kế 
hoạch vốn năm 2021 còn lại không được phép giải ngân và phải nộp trả lại ngân 
sách tỉnh theo quy định.

Như vậy theo quy định trên, đối với vốn ngân sách trung ương: Sau ngày 
18/02/2022 các chủ đầu tư không tổng hợp báo cáo thì kế hoạch vốn năm 2021 
còn lại không được phép giải ngân và phải nộp trả lại ngân sách cấp tỉnh để nộp 
trả ngân sách Trung ương theo quy định; đối với vốn ngân sách tỉnh: Sau ngày 
25/02/2022 các chủ đầu tư không tổng hợp báo cáo thì kế hoạch vốn năm 2021 
còn lại không được phép giải ngân và phải nộp trả lại ngân sách tỉnh theo quy 
định. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn rà soát kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân để 
trình cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện, dẫn đến chậm trễ 
trong xử lý chuyển nguồn, quyết toán ngân sách,…Vì vậy, kính đề nghị Sở Kế 



hoạch và Đầu tư phối hợp tham mưu xử lý đảm bảo đúng quy định, trong đó 
Kho bạc nhà nước nơi giao dịch cần quan tâm trong việc đối chiếu số liệu để 
tránh sai sót phải trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nhiều lần (nếu có).

Trên đây là ý kiến tham gia của Sở Tài chính./.
ơ

Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN Quảng Nam;
- BGĐ Sở;     
- Lưu VT, NS, ĐT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

#SoKyHieuVanBan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

TỜ TRÌNH
Đề nghị trình HĐND tỉnh cho phép điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu 

tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) 
kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 

Ơ

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi 
của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/3/2022 của HĐND tỉnh Kỳ 
họp thứ 6, HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026,

Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh: số 9261/UBND-KTTH ngày 
23/12/2021 về khóa sổ kế toán ngân sách nhà nước năm 2021 của UBND tỉnh; 
867/UBND-TH ngày 30/03/2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế 
hoạch vốn đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách địa phương sang năm 2022; số 
2278/UBND-TH ngày 15/4/2022 và số 2463/UBND-TH ngày 24/4/2022 về rà 
soát số liệu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách địa phương 
kéo dài giải ngân sang năm 2022.

Theo nội dung phối hợp của Sở Tư pháp tại Công văn số 842/STP-VBTT 
ngày 29/4/2022; Sở Tài chính tại Công văn số 1441/STC-ĐT ngày 07/6/2022; 
Kho bạc Nhà nước tỉnh tại Công văn 159/KBQN-KSC ngày 31/3/2022, Công 
văn số 313KBQN-KSC ngày 10/6/2022 và các văn bản của các Sở, ban, ngành, 
các chủ đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thống 
nhất cho phép điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân 
sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) kéo dài thời gian thực hiện và 
giải ngân sang năm 2022 thay đổi so với Tờ trình số 1433/TTr-UBND ngày 
14/3/2022 của UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

I. Quy trình rà soát kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021 đề 
nghị kéo dài sang năm 2022 tại các Phụ biểu đính kèm Tờ trình số 
1433/TTr-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh 

1. Trình tự thực hiện 
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- Trên cơ sở danh mục dự án và kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài 
sang năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Tờ trình số 44/TTr-SKHĐT ngày 
11/3/2022 tham mưu UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 1433/TTr-UBND ngày 
14/3/2022 trình HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế 
hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và 
cấp xã) sang năm 2022 và được HĐND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép kéo 
dài tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/3/2022. Theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh tại Công văn 1867/UBND-TH ngày 30/03/2022 về kéo dài thời gian thực 
hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách địa phương 
sang năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 675/SKHĐT-QHTH 
ngày 31/03/2022 gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh, các Sở, ban, ngành, chủ đầu tư và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện thủ tục giải ngân kế hoạch vốn 
đầu tư công ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) năm 2021 được phép kéo 
dài sang năm 2022.

- Theo ý kiến của các đơn vị: Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam tại 
Công văn số 159/KBQN-KSC ngày 31/3/2022 về việc chênh lệch số liệu số dư 
kế hoạch vốn năm 2021 cho phép kéo dài sang năm 2022 trong danh mục kèm 
theo Tờ trình số 1433/TTr-UBND ngày 14/3/2022; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
ngày 10/3/2022 tại Tờ trình số 690/TTr-BCH ngày 10/03/2022 về việc xin điều 
chỉnh số liệu kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022; UBND thị 
xã Điện Bàn tại Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 17/03/2022 về giải trình một số 
nội dung liên quan đến việc rà soát kế hoạch vốn năm 2021 chưa giải ngân hết 
đề nghị kéo dài sang năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 
715/SKHĐT-QHTH ngày 06/4/2022 báo cáo UBND tỉnh về việc điều chỉnh và 
chênh lệch số liệu kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 2278/UBND-TH 
ngày 15/4/2022 và số 2463/UBND-TH ngày 24/4/2022 về việc kế hoạch vốn 
đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách địa phương kéo dài giải ngân sang năm 
2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có Công văn số 889/SKHĐT-QHTH ngày 
26/4/2022 đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà 
soát số liệu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách địa phương 
kéo dài sang năm 2022 (lần 3); đồng thời, có Công văn số 902/SKHĐT-QHTH 
ngày 27/4/2022 đề nghị Sở Tư pháp phối hợp tham mưu căn cứ pháp lý về thẩm 
quyền kéo dài kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương hằng năm.

- Sau khi tổng hợp số liệu báo cáo của các địa phương, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư đã có Công văn số 1197/SKHĐT-QHTH ngày 30/5/2022 đề nghị Sở Tài 
chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp có ý kiến về kéo dài thời gian thực hiện 
và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022. 
Theo đó, Sở Tài chính có văn bản phản hồi tại Công văn số 1441/STC-ĐT ngày 
07/6/202; Kho bạc Nhà nước tỉnh tại Công văn 159/KBQN-KSC ngày 
31/3/2022 và Công văn số 313/KBQN-KSC ngày 10/6/2022. 
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2. Tổng hợp số kế hoạch vốn năm 2021 nguồn ngân sách địa phương 
đề nghị kéo dài sang năm 2022 chênh lệch so với Tờ trình số 1433/TTr-
UBND ngày của UBND tỉnh

Qua rà soát, tổng hợp báo cáo của 17 UBND huyện, thị xã, thành phố1 và 
ý kiến phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, tổng kế hoạch vốn năm 
2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 giảm 197.377.682.684 đồng so với Tờ 
trình số 1433/TTr-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

a) Nguồn ngân sách cấp tỉnh giảm: 185.837.615.161 đồng
- Vốn theo ngành, lĩnh vực: 6.174.102.161 đồng
- Nguồn thu sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh bổ sung: 163.739.979.000 

đồng
- Vốn ngân sách tỉnh thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh: 

15.923.534.000 đồng
b) Nguồn ngân sách cấp huyện: 9.220.332.136 đồng
c) Nguồn ngân sách cấp xã: 2.319.735.387 đồng
3. Nguyên nhân 
Việc chênh lệch số liệu kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài thời gian 

thực hiện và giải ngân sang năm 2022 so với Tờ trình số 1433/TTr-UBND ngày 
của UBND tỉnh do một số nguyên nhân sau:

(1) Đối với các nguồn vốn ngân sách tỉnh giao cho các địa phương gồm 
nguồn thu sử dụng đất2 và nguồn hỗ trợ theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh, 
một số UBND cấp huyện chưa phân bổ chi tiết theo từng dự án; đồng thời, một 
số dự án không có mã số dự án nên chưa qua hệ thống trên Kho bạc Nhà nước 
do đó cơ quan Kho bạc Nhà nước không thực hiện thủ tục kéo dài kế hoạch vốn 
năm 2021 đối với các nguồn vốn này. 

(2) Một số dự án đề nghị kéo dài kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 
nhưng sau khi rà soát tại hệ thống Kho bạc Nhà nước, các dự án này có kế hoạch 
vốn năm 2020 đã kéo dài sang năm 2021, chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 
31/12/2021, không được kéo dài sang năm 2022. 

(3) Việc chênh lệch số liệu kéo dài kế hoạch vốn do các các đơn vị đề 
nghị số kế hoạch vốn năm 2021 với đơn vị tính Triệu đồng; trong khi đó, hệ 
thống Kho bạc Nhà nước thực hiện thủ tục kéo dài theo đơn vị tính Đồng.

(4) Một số địa phương nhập các dữ liệu của các dự án đề nghị kéo dài 
sang năm 2022 không khớp với số liệu giải ngân đã qua hệ thống Kho bạc Nhà 
nước (số kế hoạch vốn đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2022, mã số dự án, tên 
dự án)3.

(5) Ngoài ra, đối với kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 

1 UBND thành phố Tam Kỳ không có nhu cầu kéo dài kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách địa phương.
2 Nguồn thu sử dụng đất chưa phân bổ gồm: Hội An 51.143.312.000 đồng; Núi Thành 98.600.000.000 đồng,  
Phú Ninh 7.500.000.000 đồng; Quế Sơn 6.600.000.000 đồng.
3 Một số địa phương như Điện Bàn, Nông Sơn, Phú Ninh, Thăng Bình
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2022 của một số dự án, số liệu của Kho bạc Nhà nước không khớp với số liệu do 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp từ các địa phương do có 02 nguồn vốn: Nghị 
quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh về Hỗ trợ đối 
với người có công với cách mạng về nhà ở và Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND 
về Hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư được Kho bạc Nhà nước theo dõi bên kênh chi 
thường xuyên, do đó báo cáo nguồn vốn đầu tư của Kho bạc một số địa phương 
sẽ không tổng hợp đối với 02 nguồn vốn này. 

II. Tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa 
phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) đề nghị kéo dài thời gian thực hiện 
và giải ngân sang năm 2022 sau khi rà soát

Sau khi rà soát, tổng hợp số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh và 
các văn bản của UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổng kế hoạch vốn năm 
2021 nguồn ngân sách địa phương không giải ngân hết, đề nghị kéo dài thời gian 
thực hiện và giải ngân sang năm 2022 là 416.072.422.864 đồng. Trong đó, ngân 
sách cấp tỉnh 295.183.703.189 đồng, ngân cấp huyện 102.590.051.121 đồng, 
ngân sách cấp xã 18.298.668.554 đồng. Cụ thể như sau:

1. Vốn ngân sách cấp tỉnh 
Tổng kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách cấp tỉnh không giải ngân hết, đề 

nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 là 295.183.703.189 
đồng, trong đó:

a) Vốn trong nước: 286.625.627.509 đồng.
- Vốn ngân sách tỉnh theo ngành, lĩnh vực: 105.367.169.402 đồng
- Nguồn thu sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh bổ sung cho các địa phương: 

117.097.726.507 đồng
- Vốn ngân sách tỉnh thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh: 

64.187.731.600 đồng, 
b) Vốn nước ngoài tỉnh vay lại: 8.531.075.680 đồng. 
2. Vốn ngân sách cấp huyện và cấp xã
Tổng kế hoạch vốn đầu tư ngân sách cấp huyện và cấp xã năm 2021 đề 

nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 là 120.888.719.675 
đồng, gồm:

- Ngân sách cấp huyện: 102.590.051.121 đồng, 
- Ngân sách cấp xã: 18.298.668.554 đồng.
III. Một số kiến nghị 
1. Để đảm bảo thời gian giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu 

tư công năm 2021 của các dự án, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND 
tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X thống nhất cho phép điều chỉnh và 
bổ sung kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) trên 
cơ sở Tờ trình số 1433/TTr-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh kéo dài thời 
gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định tại Điều 68 
Luật Đầu tư công. Số liệu điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài 



5

sang năm 2022 giảm 197.377.682.684 đồng so với Tờ trình số 1433/TTr-UBND 
ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh. 

Tại Công văn 2278/UBND-TH ngày 15/4/2022, UBND tỉnh đã yêu cầu 
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp 
với cơ quan Kho bạc Nhà nước cùng cấp rà soát, đối chiếu lại số liệu kế hoạch 
vốn ngân sách địa phương năm 2021 kéo dài sang năm 2022 tại Công văn số 
1867/UBND-TH ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh (danh mục theo Tờ trình 
1433/TTr-UBND ngày 14/3/2022); trường hợp có chênh lệch so với số liệu thực 
tế thì khẩn trương dừng thực hiện các thủ tục kéo dài, giải ngân kế hoạch vốn và 
báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo 
HĐND tỉnh. Do đó, việc thực hiện kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối 
với danh mục dự án và kế hoạch vốn ngân sách địa phương (cấp huyện, cấp tỉnh, 
cấp xã) năm 2021 sang năm 2022 như sau:

- Đối với danh mục và kế hoạch vốn năm 2021 của các dự án đề nghị kéo 
dài sang năm 2022 không điều chỉnh thay đổi so với Tờ trình 1433/TTr-UBND 
ngày 14/3/2022: Thực hiện kéo dài kế hoạch vốn năm 2021 theo danh mục dự 
án và kế hoạch vốn chi tiết tại các Phụ biểu đính kèm Tờ trình 1433/TTr-UBND 
ngày 14/3/2022 và được HĐND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép kéo dài tại 
Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/3/2022.

- Đối với kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 của các 
dự án điều chỉnh thay đổi so với Tờ trình 1433/TTr-UBND ngày 14/3/2022 của 
UBND tỉnh: Thực hiện kéo dài kế hoạch vốn năm 2021 theo danh mục dự án và 
kế hoạch vốn chi tiết tại Phụ biểu 02 đính kèm Tờ trình này.

- Đối với kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 của các 
dự án bổ sung, không có trong danh mục tại Tờ trình 1433/TTr-UBND ngày 
14/3/2022: Thực hiện kéo dài kế hoạch vốn năm 2021 theo danh mục dự án và 
kế hoạch vốn chi tiết tại Phụ biểu 03 đính kèm Tờ trình này.

2. Đối với nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết theo từng dự án thuộc kế 
hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2021 do Sở Tài 
chính tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã, thành 
phố và các đơn vị khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt thiên tai 
năm 2021 tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 26/01/2022.

(1) Tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 
Chính phủ quy định: Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách 
trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho 
phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng 
năm nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm sau trong các trường hợp sau: (a) 
Dự án quan trọng quốc gia; (b) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phòng 
mặt bằng; (c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng 
trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau; (d) Dự án 
được bổ sung kế hoạch đầu tư tư nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách 
nhà sách, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có 
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thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau; (đ) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do 
thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước 
được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết 
và khả năng cho phép; (e) Dự án cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt 
Nam ở nước ngoài; (g) Ngành, địa phương chỉ có duy nhất 01 dự án trong năm 
kế hoạch hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch. 

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có các Công văn số: 242/SKHĐT-
QHTH ngày 10/02/2022, số 465/SKHĐT-QHTH ngày 09/3/2022, số 
787/SKHĐT-QHTH ngày 15/4/2022 và số 889/SKHĐT-QHTH ngày 26/4/2022 
yêu cầu các đơn vị, địa phương chỉ tổng hợp và rà soát đề nghị kéo dài kế hoạch 
vốn năm 2021 sang năm 2022 đối với các dự án thuộc 07 trường hợp bất khả 
kháng quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 
của Chính phủ. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn báo cáo đề nghị kéo dài kế 
hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 đối với những nguồn vốn chưa phân bổ chi 
tiết cho các dự án, không thuộc đối tượng cho phép kéo dài theo quy định Tại 
Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

(2) Trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính tại Tờ trình số 32/TTr-STC 
ngày 19/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 303/QĐ-UBND ngày 
26/01/2022 của UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã, 
thành phố và các đơn vị khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt thiên tai 
năm 2021. Tại Công văn số 1441/STC-ĐT ngày 07/6/2022, Sở Tài chính có ý 
kiến chỉ trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 
sang năm 2022 đối với kinh phí hỗ trợ sửa chữa kết cấu hạ tầng được phân bổ tại 
Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 đã phân bổ cho dự án nhưng 
chưa giải ngân hết. Tuy nhiên, theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính 
đến hết ngày 31/01/2022, chưa có địa phương nào phân bổ chi tiết từng dự án 
đối với nguồn vốn này. Do đó, nguồn vốn này không thuộc 07 trường hợp bất 
khả kháng thực hiện thủ tục kéo dài kế hoạch vốn năm 2021 theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

Theo ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1441/STC-ĐT ngày 
07/6/2022, đối với nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn năm 2021 chưa phân bổ chi 
tiết cho các dự án, thực hiện theo Khoản 1 Điều 43 Nghị định 163/2016/NĐ-CP 
ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 
nước. Vì vậy, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp 
với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn các địa phương 
thực hiện thủ tục chuyển nguồn sang năm 2022 đối với kế hoạch vốn năm 2021 
đến 31/01/2022 chưa phân bổ chi tiết cho các dự án theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước.

3. Về thẩm quyền kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 
công hằng năm 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2463/UBND-
TH ngày 24/4/2022 về việc phối hợp rà soát số liệu kế hoạch vốn đầu tư công 
năm 2021 nguồn ngân sách địa phương kéo dài giải ngân sang năm 2022, Sở Kế 
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hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 902/SKHĐT-QHTH ngày 27/4/2022 đề nghị 
Sở Tư pháp cho ý kiến về căn cứ pháp lý về việc đề nghị HĐND tỉnh ủy quyền 
cho HĐND cấp huyện quyết định kéo dài thời hạn giải ngân đối với các dự án sử 
dụng vốn ngân sách cấp huyện và vốn ngân sách cấp xã. Theo ý kiến của Sở Tư 
pháp tại Công văn số 842/STP-VBTT ngày 29/4/2022: HĐND tỉnh là cơ quan 
quyền lực nhà nước tại địa phương không phải là cơ quan hành chính nhà nước 
nên HĐND tỉnh không thể thực hiện việc ban hành văn bản hành chính để ủy 
quyền cho HĐND cấp huyện quyết định kéo dài thời hạn giải ngân đối với các 
dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện và vốn ngân sách cấp xã do không có 
căn cứ pháp lý và không đúng về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh theo quy 
định tại Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
(Chi tiết tại Phụ biểu 01- 04; Công văn số 842/STP-VBTT ngày 29/4/2022 của 

Sở Tư pháp; Công văn số 1441/STC-ĐT ngày 07/6/2022 của Sở Tài chính; Công 
văn 159/KBQN-KSC ngày 31/3/2022 và số 313/KBQN-KSC ngày 10/6/2022 của 

Kho bạc Nhà nước tỉnh  và văn bản của các đơn vị, địa phương đính kèm)
Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính (p/h);
- Kho bạc nhà nước tỉnh (p/h);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Lưu: VT, LĐVX, KTN, QHTH.

           

            

           GIÁM ĐỐC

        #ChuKyLanhDao
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